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1.

Introdución:
risco químico no

salón de
peiteado

Cada día no salón de peiteado úsanse
moitos produtos cosméticos diferentes
necesarios para realizar os seus servizos:
lavado,

acondicionamento

e

peiteado,

cambios de coloración, rizados, alisamentos...
e estes produtos poden conter ingredientes
con diferentes niveis e formas de
toxicidade.
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Ademais, nos salóns de peiteado
é frecuente:

Estas substancias están presentes en
pequenas cantidades e non adoitan
ter repercusión en xeral para os
consumidores; en cambio, o persoal
que os aplica pode estar moitos

· que os locais estean a alta temperatura e humidade, con ventilación deficiente, sen sistemas
de renovación de aire ou cunha
renovación insuficiente,

anos en contacto con elas o que
repercute finalmente na súa
saúde.

· que os produtos se apliquen directamente coa man ou coa axuda
de brochas, espátulas esponxas e
vaporizadores ou spray, ás veces
aplicando fontes de calor,

O contacto pódese producir:
Por inhalación de aerosois e vapores
producidos durante a aplicación dos produtos

Por contacto directo cos ollos ou a pel

Por feridas na pel

· que as luvas que se usan para protexer non sexan axeitadas ou que
se reutilicen luvas de usar e tirar.

!

Estas condicións fan máis doada
a penetración de substancias
químicas no noso corpo
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2.

Danos para
a saúde
que poden
provocar algúns
ingredientes dos
cosméticos
utilizados
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2.1. Na pel
Dermatite
Inflamación da pel que se manifesta especialmente
en mans e antebrazos con síntomas como comechón,
arroibamento, sequidade, supuración e formación
de gretas, carapolas e pequenas vesículas. Poden ser
irritativas ou alérxicas, segundo o mecanismo que as
desencadea.

• Dermatites irritativas: causadas polo contacto con
produtos irritantes (determinados xabóns, disolventes,
ácidos...).

• Dermatites alérxicas: causadas polo contacto cos
chamados sensibilizantes cutáneos.

Un sensibilizante cutáneo é unha substancia
que en contacto coa pel pode provocar unha
reacción alérxica

A persoa que se fai alérxica a unha substancia
probablemente padecerá a reacción de
inmediato ou ben pasadas unhas horas,
despois do mínimo contacto con ela

A reacción pode aparecer noutras partes do
corpo onde non houbo contacto
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As substancias ás que nos podemos facer alérxicos
poden tamén estar presentes en produtos que usamos
na casa polo que a alerxia afecta tamén outros ámbitos
da vida.
Exemplos de sensibilizantes cutáneos:
· Látex das luvas

· Níquel en tesoiras, navallas...
· Compoñentes dos cosméticos, especialmente nos
colorantes (p-fenilendiamina, resorcinol...)

Irritacións e queimaduras químicas
por contacto
Provocadas polos oxidantes concentrados, e tamén
pigmentacións e aparición de manchas na pel ou debaixo das uñas provocadas polo resorcinol. Outras
substancias poden despigmentar a pel.
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A profesión de peiteador e
peiteadora é unha das máis
afectadas pola dermatite alérxica

*

2.2. No sistema
respiratorio
As máis frecuentes:

Rinite
Inflamación da mucosa nasal que se manifesta con esbirros, proído nasal, conxestión e mucosidade.

Asma
Trastorno reversible que provoca que as vías respiratorias inchen e se estreiten, o cal provoca ataques de
afogamento (dificultade para respirar), asubíos e opresión no peito.

Estas afeccións respiratorias dise que son de natureza
alérxica cando os causantes son os chamados sensibi-

lizantes respiratorios:
Substancias que ao seren inhaladas poden
dar lugar a reaccións alérxicas nas vías
respiratorias e provocar diferentes síntomas
(ataques de asma, tose, conxestión, esbirros,
irritación e inflamación de ollos, e mesmo
febre e dores de músculos e articulacións)
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Como actúan estes sensibilizantes?
· A reacción alérxica poden provocala por respiralos en pequenas cantidades durante períodos
longos de tempo, ou en cantidades altas en tempos curtos
Téñense dado afeccións máis graves como a alveolite

alérxica extrínseca, que pode provocar dano irreversible no pulmón. Os síntomas poden ser parecidos

· Non todas as persoas que os respiran van padecer a reacción alérxica

aos dunha gripe, ou irritación das vías respiratorias ou
dificultade para respirar.

· A persoa que reacciona a eles dise que se sensibiliza. Cando isto ocorre poden aparecer os
síntomas cada vez que respira aire contaminado
coa substancia, aínda que estea presente en moi
pouca cantidade

Exemplos dalgúns sensibilizantes respiratorios:
· Persulfatos

· Os síntomas nas persoas sensibilizadas poden
aparecer de inmediato ou varias horas máis
tarde, moitas veces pola noite, o cal fai que non
se relacionen co traballo e poidan chegar a ser
moi severos

8

· Sulfatos e bisulfatos dos descolorantes
· Parafenilendiamina (e derivados) dos colorantes do cabelo

!
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2.3. Outros danos
Pel e ollos
Irritacións e queimaduras por contacto directo con algúns produtos, por exemplo, oxidantes concentrados
(como a auga oxixenada).

Substancias relacionadas co cancro
Como norma xeral, as substancias con efectos canceríxenos ou mutáxenos e as que poden ter efectos sobre
a reprodución (fertilidade, embarazo e lactación) están
prohibidas nos produtos cosméticos, pero pode haber
casos en que se permitan.
Exemplos:

Conxuntivite: alerxia ocular que provoca proído, ollos
encarnados, lagrimexada e sensación de corpo estraño.

· Diclorometano en lacas

Saúde reprodutiva da muller

· p-aminofenol en produtos de coloración

A combinación de catro factores frecuentes nos salóns
de peiteado:

· Cyclomethicone
· Ciclotetrasiloxane en diversos produtos
para o cabelo

carga de traballo elevada
xornadas superiores ás 8 horas
máis de 4 horas de pé
usar certos produtos químicos
sen as debidas precaucións

Tense asociado cunha maior probabilidade de ter problemas de fertilidade, abortos ou malformacións fetais. Algúns compoñentes dos cosméticos poden ter
relación con estes efectos.

!

Sábese que o contacto prolongado con
certas aminas aromáticas pode chegar
a ocasionar cancro de vexiga. Estas
substancias poden estar presentes nos
produtos para dar cor e tinguir o cabelo
e tamén noutros como acondicionadores,
produtos de afeitado ou xampús

Outras afeccións
Dores de cabeza, somnolencia e mareos producidos especialmente por produtos usados ao facer a permanente.
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3.

Algunhas
substancias
perigosas
que poden
aparecer en
cosméticos en
diferentes usos
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Tarefa

Axente químico
perigoso (1)

Nome INCI (2)

Persulfato de
amonio

Ammonium
persulfate

Descoloración
Persulfato de
potasio

Potassium
persulfate

Uso

Principais efectos
sobre a saúde (3)

Acelerantes dos
produtos para
descolorar

Irritante cutáneo,
ocular e respiratorio
Urticaria
Rinite
Asma

(1) Canto menor sexa a proporción de axente químico perigoso presente no produto menor será o risco para a saúde.
(2) Ver páxina 15.
(3) Os efectos refírense aos axentes químicos perigosos considerados individualmente.
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Tarefa

Axente químico
perigoso (1)

Amoníaco

4-aminofenol.
Tamén se pode
nomear como
p-hidroxianilina
CI 76550

Coloración

p-fenilendiamina
Tamén se pode
nomear como
PPDA
1,4 -diaminobenceno
4-aminoanilina

p-toluendiamina
Tamén se pode
nomear como
CI 76042

Resorcinol
Tamén se pode
nomear como
CI 76505
1,3 dihidroxibenceno
1,3-bencenodiol
Resorcina

Nome INCI (2)

Uso

Ammonia

Compoñente
das coloracións
permanentes

p-aminophenol

Compoñente
das coloracións
permanentes

p-phenylenediamine

Compoñente
das coloracións
permanentes

Toluene-2,5-diamine

Compoñente
das coloracións
permanentes

Principais efectos
sobre a saúde (3)
Irritante de vías
respiratorias
Queimaduras na pel
e lesións oculares

Sospéitase que
provoca defectos
xenéticos

Dermatite de
contacto, irritativa e
alérxica.
Sensibilizante

Dermatite de
contacto alérxica

Irritante ocular

Resorcinol

Compoñente
das coloracións
permanentes

Dermatite de
contacto alérxica
Pigmentación da pel
Posible alterador
hormonal

(1) Canto menor sexa a proporción de axente químico perigoso presente no produto menor será o risco para a saúde.
(2) Ver páxina 15.
(3) Os efectos refírense aos axentes químicos perigosos considerados individualmente.
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Tarefa

Axente químico
perigoso (1)

Nome INCI (2)

Uso

Principais efectos
sobre a saúde (3)

Tioglicolato de
amonio

Ammonium
thioglycolate

Redutor

Dermatite de
contacto alérxica

Glicerolmonotioglicolato

Glyceryl
thioglycolate

Redutor

Dermatite de
contacto alérxica

Diclorometano

Dichloromethane

Compoñente en
lacas

Sospéitase que
provoca cancro

Ciclomethicona

Cyclomethicone

Diferentes
tratamentos

Sospéitase que
prexudica a
fertilidade

Ciclotetrasiloxano

Cyclotetrasiloxane

Diferentes
tratamentos

Sospéitase que
prexudica a
fertilidade

Permanente

Acabado final

Diferentes
tarefas

(1) Canto menor sexa a proporción de axente químico perigoso presente no produto menor será o risco para a saúde.
(2) Ver páxina 15.
(3) Os efectos refírense aos axentes químicos perigosos considerados individualmente.
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4.

Etiquetaxe
dun
cosmético
Como saber se un produto cosmético
ten algún ingrediente considerado
perigoso?

14

No envase ou recipiente debe vir a lista de ingredientes:

• É obrigatorio advertir a presenza dalgúns ingredientes
perigosos que están sometidos a restricións

• Debe vir precedida do termo “ingredients”

(exemplo “Contén resorcinol”)

INCI

• Os ingredientes irán nomeados en orde de maior
a menor proporción. Cando a proporción é menor do
1% xa non é obrigatorio seguir unha orde

!

Nomenclatura internacional de
ingredientes cosméticos

Os que sexan perigosos
mellor que estean ao final da lista

Débese utilizar o nome común que figura no “Glosario
de nomes comúns de ingredientes para a súa
utilización na etiquetaxe dos produtos cosméticos”

· Na base de datos chamada “CosIng” da
Comisión Europea, de consulta libre,
podemos acceder o Glosario de nomes
comúns de ingredientes cosméticos.

• Este glosario recolle a Nomenclatura Internacional de Ingredientes Cosméticos -INCI- e outras
nomenclaturas recoñecidas internacionalmente

· Ademais, introducindo o nome común ou
outros identificadores químicos (Núm.
CAS, ELINCS ou EINECS) podemos
saber se un ingrediente está prohibido
en produtos cosméticos (Anexo II do
Regulamento 1223/2009) ou só permitido
ata unha cantidade determinada (Anexo
III do Regulamento 1223/2009)

• Os nanomateriais deben ser identificados como “nano”
• Os perfumantes e aromáticos englóbanse como “parfum” ou “aroma” pero algúns débense identificar co seu
nome
• Os colorantes diferentes dos que se usan para tinguir
o cabelo pódense nomear sen orde despois dos demais
ingredientes. Adóitanse nomear cun núm. CI (Co-

lour Index)

!

Neste caso é obrigatorio advertir
da presenza de tres ingredientes
perigosos: CONTÉN
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5.

Medidas
preventivas
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Todos estes danos que
acabamos de indicar poden
evitarse

Extracción localizada
Capta os contaminantes nunha zona localizada.
Pode ser necesario instalar estes sistemas para reducir vapores e/ou po:
Na mesa de preparación de mesturas

*

5.1. Condicións
mínimas
recomendables dos
locais

Cando se realicen tratamentos que poidan
provocar inhalación de substancias nocivas (como
podería ser un alisamento ou unha permanente)
Contacta cunha empresa especializada para
instalala

É moi importante verificar o bo funcionamento e
mantemento periódico destes sistemas.

A ventilación é necesaria en todo lugar de traballo para respirar aire fresco e para diminuír a con-

Ventilación xeral forzada

centración de contaminantes.

Se non hai extraccións localizadas debe deseñarse un
sistema de ventilación xeral forzada que sexa adecua-

Nun salón de peiteado non é suficiente a ventilación natural (portas e ventás) para conseguir un
ambiente limpo.

do e suficiente para o local.
Contacta con especialistas para facelo.
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5.2. Selección de
produtos
Como norma xeral debemos escoller aqueles produ-

tos con formulacións naturais ou co menor número de ingredientes perigosos na súa composición.
Busca opcións na cosmética natural.
Evitaremos usar produtos con compoñentes sospeito-

sos de provocar cancro ou defectos xenéticos,
ou sensibilizantes.

• Coloración vexetal: provoca alerxia con menos
frecuencia que as coloracións permanentes sintéticas

• Colorantes con dimeticona: posible substituto
do resorcinol, p-fenilendiamina, p-toluendiamina

• Permanentes con clorhidrato de mercaptina:
posible substituto dos tioglicolatos

• Descolorantes con carbonato de sodio: posible substituto dos persulfatos

Escoller tamén os tratamentos menos agresivos
(alisamento por calor sen uso de produtos).

Evitamos factores de risco.
Supón beneficios para a saúde do profesional e da

clientela.

18
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Infórmate
Evita o uso de produtos en forma
de po fino que pode contaminar o
aire e chegar aos teus bronquios e
pulmóns. Mellor usa granulados,
pastas ou xeles líquidos

Sempre que o permita o produto, utiliza frascos para
asperxer de bombeo en lugar do produto en spray.
Evitas así os gases típicos destes produtos.

Coñece as características dos produtos e das
mesturas que uses. Sigue estritamente as instrucións do fabricante sobre tipo de produtos que mesturar e as súas cantidades.

Se a información sobre medidas preventivas
non é suficiente, pídelle máis información ao
provedor. Algúns distribuidores entregan un documento de “boas prácticas”que pode ser útil.

19
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5.3. Hábitos de traballo
Evita o contacto directo cos produtos
Utiliza dosificadores de xampús, coloracións, mesturadores e homoxeneizadores, non directamente

Coidar as mans axuda a reducir os problemas dermatolóxicos:

coa man.
Utiliza luvas ao aplicar os tratamentos, tamén

· Lava as mans despois de estar en contacto cos produtos

no lavado de cabelos e cando fagas preparacións de
produtos ou transvasamentos.

· Sécaas ben con toallas limpas

É aconsellable realizar os cortes de cabelo (tarefa
que se fai sen luvas) antes dos cambios de cor e
de descolorar. Evitarás así o contacto cos residuos
que poidan quedar.

20

· Utiliza crema hidratante durante a xornada e ao finalizala

!

Os contactos prolongados coa
auga e o xabón debilitan a barreira
protectora da pel e aumentan as
posibilidades de reaccións alérxicas

Evita contaminar o ambiente do
local
Almacena os produtos nunha zona ventilada,
procurando que non estean expostos a condicións
ambientais extremas.
Mantén os envases pechados mentres non os uses.
Fai as preparacións de produtos nun lugar específico, preferiblemente separado e ben ventilado.
É recomendable ter unha extracción localizada no
posto de mestura.
Se tes que realizar transvasamentos:
Faino en zonas específicas e ben ventiladas
Transvasa lonxe de focos de calor
Usa embudes, dosificadores ou sifóns
Etiqueta o novo envase
Deposita os envases de produtos acabados en reci-

pientes con tapa.
Utiliza a temperatura máis baixa posible en secadores e alisadores para evitar que se evaporen os

produtos aplicados.

!

Fixa descansos, non fagas a mesma
tarefa toda a xornada
As lentes de contacto concentran as
substancias irritantes, mellor evita
usalas
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Medidas hixiénicas

!

Ollo coa limpeza!

Debes limpar inmediatamente e seguindo as instrucións do fabricante calquera derramamento; tamén
os utensilios de preparación e aplicación, os restos de
produto en peites, tesoiras, lavacabezas etc.

Non comas nin bebas na zona de traballo. Habilita un lugar independente para iso.
É recomendable cambiar de roupa cando se manche con produtos químicos.

Embarazo e lactación

!
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Reduce ao mínimo a exposición a
produtos químicos perigosos se estás
embarazada ou aleitando o teu fillo
Nestes períodos é mellor que non
fagas tarefas en que debas manipular
produtos de coloración, descolorantes,
produtos para o alisamento e outros
que poidan conter ingredientes tóxicos

*

5.4. Uso de equipos de protección individual
Luvas de protección química
Ao manipular produtos usa luvas axeitadas:

Ao retirar as luvas:

· Asegúrate de que teñen pictograma de protección química na luva ou na caixa se son dun só uso

· As dun só uso desbotaranse nun recipiente con
tapa en canto se quiten; non se deben reutilizar

· Pon as luvas sempre coas mans secas

· As luvas reutilizables lavaranse antes de quitalas e gardaranse seguindo as instrucións do
fabricante

· Comproba o seu estado antes de poñelas e substitúeas se presentan esgazaduras ou roturas
· Evita o uso de aneis, reloxos e pulseiras porque
poden rompelas
· Axusta ben as luvas ás mans e estende a parte
que cobre o antebrazo

!

Cando se quiten, farase de forma que non se
toque a superficie manchada de produto
Despois de retirar as luvas, lavar e secar

coidadosamente as mans.

· Unha lonxitude de 30 cm protexe os antebrazos
· Alcanza coa luva a unión dos dedos
· Preferentemente de vinilo ou nitrilo. O látex é
sensibilizante

!

Usa luvas
do teu
tamaño

EN ISO 374-1 : 2016/*

As luvas de protección química veñen sempre
acompañadas dun folleto informativo.

30
cm

Pictograma
de protección
química

i

Pictograma de información
que indica que deben lerse as
instrucións que acompañan a luva
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Protección respiratoria

Protección ocular

Podes necesitala se non hai extracción localizada e
utilizas produtos en po para preparar mesturas (lembra
que é mellor non utilizalos).

Para protexer os ollos de salpicaduras:

· Usa lentes de montura integral (parecidas ás
lentes de mergullo)

Media máscara autofiltrante contra po e partículas:
· Impiden totalmente a entrada de pingas de líquido
· Cumpre a norma EN-149
· Campo de uso 3
· O filtro vai integrado
Para protexer os ollos de gases e partículas de po fino:

· Abonda con usar a de factor de protección
mínimo (marcada como FFP1)

!
24

· Usa lentes de montura integral
· Campo de uso 5 (son máis herméticas)

As medias
máscaras
cirúrxicas
non serven
como
protector
respiratorio

!

O campo de uso debe indicalo o
fabricante na montura

*

5.5. Vixilancia da
saúde
Vixía a túa saúde:

· Acude periodicamente ao teu médico e indícalle cal é a túa profesión para que poida saber
se tes algún problema de saúde, aínda que sexa
incipiente, causado polo teu traballo
· Se es persoal contratado, realiza os recoñecementos médicos da empresa
· O traballador autónomo tamén ten que coidarse.
· Non deixes que cheguen os problemas!
· Fai que che realicen un recoñecemento médico
acorde cos riscos da túa actividade

!

Existen guías de actuación para a vixilancia
específica da saúde adecuadas para previr a
asma laboral e as patoloxías da pel:
· Protocolo de vixilancia sanitaria específica.
Asma laboral
· Protocolo de vixilancia sanitaria específica.
Dermatoses laborais

25
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6.

Primeiros
auxilios

26

Asegúrate de que a caixa de primeiros auxilios se

manteña revisada e equipada.
Deberías ter un frasco lavaollos e usalo para lavar
abundantemente con auga se che salpica un produ-

to nos ollos.
Se te queimas cun produto químico (como a auga
oxixenada concentrada), lava sempre a zona con abundante auga durante 15 minutos. Non uses cremas,
pomadas, ungüentos...
Podes notificar efectos non desexados e efectos
graves relacionados co uso de produtos cosméticos remitindo un formulario á caixa de correos institucional:

!

Da Axencia Española de Medicamentos e
Produtos Sanitarios:
cosmetovigilancia@aemps.es
Do Servizo de Sanidade Ambiental da
Consellería de Sanidade:
servizo.sanidade.ambiental@sergas.es

27

*

PRL

7.

Lexislación,
bibliografía
e consulta
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Lexislación
Relación non exhaustiva de
normativa de prevención de riscos
laborais
Lei 31/1995, do 8 de novembro, de prevención de riscos
laborais.
(BOE do 10/11/1995)
Real decreto 39/1997, do 17 de xaneiro, polo que se
aproba o Regulamento dos servizos de prevención.
(BOE do 31/01/1997)
Real decreto 773/1997, do 30 de maio, sobre disposicións
mínimas de seguridade e saúde relativas á utilización
polos traballadores de equipos de protección individual.
(BOE do 12/05/1997)
Regulamento CE 1272/2008, do Parlamento Europeo
e do Consello, do 16 de decembro de 2008, sobre
clasificación, etiquetaxe e envasado de substancias e
mesturas.
(DOUE do 31/12/2008)
Real decreto 486/1997, do 14 de abril, polo que se
establecen as disposicións mínimas de seguridade e
saúde nos lugares de traballo.
(BOE do 23/04/1997)
Real decreto 665/1997, do 12 de maio, sobre a protección
dos traballadores contra os riscos relacionados coa
exposición a axentes canceríxenos durante o traballo.
(BOE do 24/05/1997)
Real decreto 374/2001, do 6 de abril, sobre a protección
dos traballadores contra os riscos relacionados cos
axentes químicos durante o traballo.
(BOE do 1/05/2001)
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Regulamento 1223/2009 do Parlamento Europeo e
do Consello, do 30 de novembro de 2009, sobre os
produtos cosméticos.
(DOUE do 22/12/2009)
Real decreto 85/ 2018, do 23 de febreiro, polo que se
regulan os produtos cosméticos (BOE 51 do 27/02/2018)
Actualizado a xuño de 2021
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